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..:: Sessão I (20 de fevereiro)

A peregrinatio de Egéria: Principais tópicos do seu itinerário
| Paula Oliveira e Silva (FLUP)

..:: Resumo
A obra intitulada Itinerarium Egeriae contém o relato de uma mulher de nome Egéria a uma série
de regiões do médio oriente, relacionadas com a história do povo de Deus quer do Antigo Testamento,
quer da era cristã. O único manuscrito que conserva este Itinerarium encontra-se, contudo, mutilado no
princípio e no fim, pelo que a peregrinação de Egéria é um relato incompleto. A peculiar história da
transmissão textual desta obra constitui, por si mesma, um «itinerário» para rastrear a identidade de
Egéria. Na primeira parte da nossa exposição, iremos seguir esse itinerário e dar a conhecer, por meio de

elementos de crítica externa, a pessoa de Egéria, revelando o que dela se sabe, as questões que
permanecem por desvendar sobre a sua identidade e as hipóteses avançadas por alguns especialistas.
Na segunda parte da nossa exposição anotaremos alguns aspetos relevantes da peregrinação de Egéria
que se evidenciam na leitura do próprio Itinerarium. Escrito ao estilo de um diário de viagem, o texto
descreve principalmente dois percursos: i) a peregrinação de Egéria a um conjunto de lugares venerados
no Egipto, na Arábia e na Palestina; ii) a Semana Santa vivida por Egéria em Jerusalém. Assim, o
Itinerarium Egeriae, para além de testemunhar uma «geografia da fé», é revelante em dois aspetos que
evidenciaremos: i) a vida das comunidades cristãs do século IV, sobretudo monásticas, com as quais a
peregrina interage; e ii) os modos de celebração litúrgica e costumes próprios do lugar, que se destacam

no relato que faz, quer da liturgia das horas, em Jerusalém, quer da sua vivência da Semana Maior.
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